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  روزا ھېيت نامىزى توغرىسىدا 

  
 :روزا ھېيت نامىزىنىڭ قاچان يولغا قويۇلغان

روزا ھېيت نامىزى، رۇزىنى ئاچىدىغان كۈندە ئوقۇلىدىغان ناماز بولۇپ، 

روزا ھېيت نامىزى . ھىجرىيهنىڭ بىرىنچى يىلى يولغا قويۇلغان

  . ئوقۇلىدىغان كۈن، شهۋۋال ئېيىنىڭ بىرىنچى كۈنىدۇر

: ئهلخۇدرىي رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇئهبۇ سهئىد 

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم روزا ھېيت ۋە قۇربان ھېيت كۈنلىرى روزا ھېيت 

ۋە قۇربان ھېيت نامازلىرىنى ئوقۇيدىغان يهرگه كهلسه، ئهۋۋەل ناماز 

نامازنى ئوقۇپ بولۇپ، كىشىلهر ئۆزلىرىنىڭ سهپلىرىدە ئولتۇرۇپ . ئوقۇيتتى

دا ئۇالرغا قاراپ ۋەز ـ نهسىهه ت قىالتتى، تهۋسىيهدە بۇالتتى ۋە تۇرۋاتقان ۋاقتى

ئهگهر . ئۇالرنى ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا بۇيرۇيتتى

. پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بىر يهرگه قوشۇن ئهۋەتمهكچى بولسا، ئهۋەتهتتى

. ياكى بىر ئىشنى قىلىشقا بۇيرۇق بهرمهكچى بولسا، بۇيرۇق بىرەتتى

  )1.(لهتتىئاندىن قايتىپ كې

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم : ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ

روزا ھېيت ۋە قۇربان ھېيت كۈنلىرى ئهۋۋەل نامازنى ئوقۇيتتى، ئاندىن 

  )2.(خۇتبه ئوقۇيتتى

  : روزا ھېيت نامىزىنىڭ ھۆكمى

شهھهرلهردە ياكى چوڭ كهنتىلهردە ئولتۇرۇۋاتقان ۋە نامازغا 

چۈنكى، . ن ئادەم ئۈچۈن روزا ھېيت نامىزىنى ئوقۇش ۋاجىبتۇركىلهلهيدىغا
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پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم روزا ھېيت نامىزىنى ئوقۇشنى داۋام قىلغان ۋە 

بۇ ھهقته ئۇممۇ ئهتىيه مۇنداق . كىشىلهرنى بۇ نامازغا چىقىشقا بۇيرىغان

چىقىشقا ) ناماز ئوقۇلىدىغان يهرگه(بىز ئىككى ھېيت كۈنلىرى : دەيدۇ

ھهتتا بىز قىزالرنى ئۆالر پۈركۈنۈپ تۇرىدىغان پهردىلهرنىڭ . يرۇلدۇقبۇ

ئۇالر ئۇ كۈننىڭ .ئىچىدىن ۋە ھهيزدار ئايالالرنى ئېلىپ چىقاتتۇق 

بهرىكىتىنى ۋە پاكلىقىنى ئۈمىد قىلىپ كىشىلهرنىڭ ئارقىسىدا تۇرۇپ 

لهن كىشىلهر ئېيتقان تهكبىرلهرنى ئۇالر بىلهن بىلله ئېيتاتتى ۋە ئۇالر بى

  )3.(بىلله دۇئا قىالتتى

ئهمما مۇساپىرگه، ئايال كىشىگه، كېسهل ئاجىز كىشىگه، قۇلغا ۋە تېخى 

باالغهتكه يهتمىگهن كىچىك بالىغا روزا ھېيت نامىزىنى ئوقۇش ۋاجىب 

  . ئهمهس

  : روزا ھېيت نامىزىنىڭ ۋاقتى

روزا ھېيت . روزا ھېيت نامىزى چاشكا نامىزىنىڭ ۋاقتىدا ئوقۇلىدۇ

زىنىڭ ۋاقتى كۈن ئۇپۇقتىن نهيزە بۇيى كۆتۈرۈلىپ ئاقىرىشقا نامى

ئهگهر كۈن . باشلىغاندىن تارتىپ تاكى كۈن ئىگىلگهنگه قهدەر داۋام قىلىدۇ

. ناماز ئوقۇپ تۇرۇۋاتقان ۋاقىتتا ئېگىلىپ قالسا، ناماز بۇزۇلۇپ كېتىدۇ

 ئاينى يامغۇر ياغقانغا ياكى ئىمامنىڭ كهلمىگىنىگه ياكى ھاۋا تۇتۇق بولۇپ

كۆرەلمهي، ئۇنى كۈن ئىگىلگهندىن كېيىن كۆرگهنگه ئوخشاش بىرەر 

ئۆزرىنىڭ سهۋەبىدىن روزا ھېيت نامىزىنى ئوقۇشنى ئىككىنچى كۈنىگه 

: بۇ ھهقته ئۆمهير ئىبنى ئهنهس مۇنداق دەيدۇ. كىچىكتۈرۈشكىمۇ بولىدۇ

ماڭا ئهنسارلىق تاغام پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ زامانىسىدا 

هرنىڭ رامزاننىڭ ئهڭ ئاخىرقى كىچىسىنىڭ ئاخشىمى يېڭى كىشىل
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چىققان ئاينى كۆرەلمىگهنلىكىنى ۋە شۇنىڭ بىلهن ئۇالرنىڭ روزا 

تۇتقانلىقىنى، ئهتىسى كۈن ئىگىلىپ كېتىپ بولغاندىن كېيىن ئۇالرنىڭ 

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىدا ئۆزلىرىنىڭ كېچىدە يېڭى ئاينى 

ىق بهرگهنلىكىنى، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ كۆرگهنلىكىدىن گۇۋاھل

ئۇالرنى شۇ چاغنىڭ ئۆزىدە ئېغىزلىرىنى ئېچىۋېتىشقا بۇيرۇغانلىقىنى، 

ئۇالرنىڭ ئېغىزلىرىنى ئېچىۋاتقانلىقىنى ۋە پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ 

ئۇالرغا ئهتىسى روزا ھېيت نامىزىنى ئوقۇپ بهرگهنلىكىنى سۆزلهپ 

  )4.(بهرگهن

بىر ئۆزرە بولماي تۇرۇپ روزا ھېيت نامىزىنى ئوقۇشنى ھېچقانداق 

  . ئىككىنچى كۈنىگه كىچىكتۈرۈش توغرا ئهمهس

  روزا ھېيت نامىزىنىڭ ئوقۇلۇش شهكلى

روزا ھېيت نامىزىمۇ جۈمه نامىزىغا ئوخشاش ئىككى رەكهت بولۇپ، 

لېكىن، روزا ھېيت نامىزىدا ئهزان ۋە تهكبىر . جامائهت بىلهن ئوقۇلىدۇ

تائاال ئۇالردىن رازى هللا ا(بۇ ھهقته ئىبنى ئابباس ۋ جابىر . ايدۇئوقۇلم

روزا ھېيت ۋە قۇربان ھېيت نامازلىرىغا ئهزان : مۇنداق دەيدۇ!) بولسۇن

  )5.(ئوقۇلمايتتى

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم : ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېدى

زنى باشالپ ئوقۇپ ھېيت كۈنى چىقىپ ئهزان ۋە تهكبىر ئوقۇماستىن ناما

  )6.(بهرگهن

. روزا ھېيت نامىزىنى قازا قىلىۋەتكهن ئادەم ئۇنى ئۆزى يالغۇز ئوقۇمايدۇ

ئهگهر ئۇنىڭغا باشقا مهسچىتكه بېرىش مۇمكىن بولسا، نامازنى شۇ 
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چۈنكى، روزا ھېيت نامىزىنى بىر نهچچه يهردە . مهسچىتكه بېرىپ ئوقۇيدۇ

  . ئوقۇش توغرا بولىدۇ

ئۇ تهكبىرلهر . ىڭ تهكبىرلىرىنى ئېيتىش ۋاجىپتۇرھېيت نامىزىن

بىرىنچى رەكهتته ئىمام . ھهر بىر رەكهتته ئۈچ قېتىم ئېيتىلىدۇ

نى ئوقۇپ بولغاندىن " سۇبهانهكهلالھۇممه"تهكبىرلهرنى، نامازنى باشالپ 

ئىمامغا ئىقتىدا . كېيىن ئايهت ئوقۇشنى باشالشتىن ئىلگىرى ئېيتىدۇ

ھهر قېتىم تهكبىر . نى ئىمامغا ئهگىشىپ ئېيتىدۇقىلغانالرمۇ تهكبىرلهر

ئېيتقاندا قوللىرىنى قۇلىقىنىڭ يۇمشۇقىنىڭ ئۇدۇلىغىچه كۆتۈرىدۇ ۋە 

ئىمام ھهر ئىككى تهكبىرنىڭ . تهكبىرنى ئېيتىپ بولۇپ تاشالپ تۇرىدۇ

ئارىلىقىدا ئىقتىدا قىلغان ئادەملهر تهكبىرنى ئېيتىپ بولغانغا قهدەر 

سۇبهانهلالھ : "كى تهكبىرنىڭ ئارىلىقىدائىك. ساقالپ تۇرىدۇ

دەپ دېيىش خاتا " ۋەلههمدۇلىلالھ ۋە ال ئىالھه ئىللهلالھ ۋە لالھۇ ئهكبهر

  . ئهمهستۇر

ئىككىنچى رەكهتتىمۇ تهكبىر سۈرە فاتىهه ۋە ئۇنىڭغا قوشۇپ بىر سۈرە 

ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن رۇكۇغا بېرىشتىن ئىلگىرى ئۈچ قېتىم 

لهرنى بىرىنچى رەكهتته ئايهتلهرنى ئوقۇشنى باشالشتىن تهكبىر. ئېيتىلىدۇ

ئىلگىرى ۋە ئىككىنچى رەكهتته ئايهتلهرنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن 

ئېيتىشنىڭ سهۋەبى بولسا، ئىككى رەكهتته ئوقۇلغان ئايهتلهرنىڭ ئارىسىغا 

ئهگهر تهكبىرلهرنى ھهر بىر . بىر پاسىل چۈشمىسۇن، دېگهنلىك ئۈچۈندۇر

لېكىن، ئهڭ ياخشىسى يۇقىرىدا بايان . شىدا ئېيتسىمۇ بولىدۇرەكهتنىڭ بې

  .قىلىنغان شهكىلدە ئېيتىشتۇر
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مانا تهكبىرنى بىرىنچى رەكهتته ئۈچ قېتىم ۋە ئىككىنچى رەكهتته ئۈچ 

قېتىم ئېيتىپ جهمى ئالته تهكبىر ئېيتىش بولسا، ئىبنى مهسئۇد ۋە 

ائاال ئۇالردىن رازى تهللا ا(ئۇنىڭدىن باشقا كۆپ قىسىمدىكى ساھابىالرنىڭ 

  . تۇتقان يولىدۇر!) بولسۇن

ئهگهر ئىمام ھېيت نامازلىرىدا تهكبىرلهرنى ئۈچ قېتىمدىن ئارتۇق 

ئېيتسا، ئىقتىدا قىلغان ئادەممۇ تهكبىرلهرنى ئىمامغا ئهگىشىپ شۇنچه 

چۈنكى، ھېيت نامازلىرىدا تهكبىرلهرنى ئۈچ قېتىمدىن . قېتىم ئېيتىدۇ

  .ېيىشمۇ بهزى ساھابىالردىن رىۋايهت قىلىنغان ئىشتۇ رئارتۇق د

ئهگهر ئىمام بىرىنچى رەكهتته ئىسىدە يوق تهكبىرلهرنى ئېيتماي 

ئايهتلهرنى باشالپ كهتكهن ۋە ئايهتلهرنى ئوقۇپ بولۇشتىن ئىلگىرى 

ئۆزىنىڭ تهكبىرلهرنى ئېيتمىغانلىقى ئىسىگه كهلگهن بولسا، تهكبىرلهرنى 

ئهمما تهكبىرلهرنى ئۇنتۇپ . يهتلهرنى قايتا ئوقۇيدۇئېيتىدۇ ئاندىن ئا

قالغانلىقى ئايهتلهرنىڭ ھهممىسىنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ئىسىگه 

كهلگهن بولسا، تهكبىرلهرنى ئېيتماستىن نامازنى ئوقۇشنى 

  . داۋامالشتۇرۋېرىدۇ ۋە نامازنىڭ ئاخىرىدا سهھۋە سهجدىسىنى قىلىدۇ

تته ئىمامغا، ئىمام تهكبىرلهرنى ئېيتىپ ئهگهر بىر ئادەم بىرىنچى رەكه

بولۇپ تۇرغاندا يىتىشكهن بولسا، ئۇ ئادەم تهكبىرلهرنى ئىمام ئايهتلهرنى 

ئهگهر ئۇ ئادەم . ئوقۇشقا باشلىغان بولسىمۇ، شۇ چاغنىڭ ئۆزىدە ئېيتىدۇ

تهكبىرلهرنى تاكى ئىمام رۇكۇ قىلغانغا قهدەر ئېيتمىغان بولسا، ئىمام 

 قىلىدۇ ۋە تهكبىرلهرنى قوللىرىنى كۆتۈرمهستىن رۇكۇدا بىلهن بىلله رۇكۇ

  . تۇرۇپ ئېيتىدۇ
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ئهگهر بىر ئادەم نامازنىڭ بىرىنچى رەكهتىگه ئۈلگۈرەلمىگهن بولسا، ئۇ 

ئادەم تهكبىرلهرنى ئۇ رەكهتنىڭ قازاسىنى قىلغىلى ئورنىدىن تۇرغاندا، 

  . ئايهتلهرنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ئېيتىدۇ

  ىزىنىڭ خۇتبىسىروزا ھېيت نام

ھېيت نامىزىنىڭ كهينىدىن ئىمامنىڭ ئىككى خۇتبه ئوقۇشى 

ئىمام ئىككى خۇتبىنىڭ ئارىلىقىدا بىر قېتىم يهڭگىل . سۈننهتتۇر

: بۇ ھهقته جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېدى. ئولتۇرىۋالىدۇ

ئاندىن . ئهۋۋەل ناماز ئوقۇدى) ھېيت كۈنلىرى(پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم 

) يهنى تهشۋىق قىلدى. (شىلهرگه خۇتبه سۆزلىدىكى

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم خۇتبىنى سۆزلهپ بولۇپ مۇنبهردىن چۈشۈپ 

ئايالالرنىڭ قېشىغا كهلدى ۋە بىالل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ قولىغا تايىنىپ 

بىالل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئىتىكىنى . تۇرۇپ ئۇالرغا ۋەز ـ نهسىههت قىلدى

سهدىقىسىنى ئۇنىڭ ) سهدىقه قىلماقچى بولغان ئايالالر(. يېيىپ تۇراتتى

  )7.(ئىتىكىگه تاشاليتتى

. ئىمام مۇنبهرگه چىققان ۋاقتىدا خۇتبه ئوقۇماستىن ئولتۇرمايدۇ

چۈنكى، ئهسلىدە مۇنبهرگه چىققاندىن كېيىنال مۇنبهردە ئولتۇرۇش، 

ھېيت ئهمما . مۇئهززىننىڭ ئهزان ئوقۇپ بولىشىنى كۆتۈپ تۇرۇش ئۈچۈندۇر

شۇنىڭ ئۈچۈن ئىمامنىڭ . نامازلىرىنىڭ خۇتبىسىدە ئهزان ئوقۇلمايدۇ

  .مۇنبهرگه چىقىپال خۇتبه ئوقۇماستىن ئۇنىڭدا ئولتۇرۇشىغا بولمايدۇ

ئىمامنىڭ بىرىنچى خۇتبىدە خۇتبىنى باشالشتىن ئىلگىرى توققۇز 

قېتىم، ئىككىنچى خۇتبىدە خۇتبىنىڭ بېشىدا يهتته قېتىم، ئاخىرىدا ئون 

  .ۆت قېتىم تهكبىر ئېيتىشى مۇستهھهپتۇرت
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  روزا ھېيت كۈنلىرى قىلىش سۈننهت قىلىنغان ئىشالر

روزا ھېيت كۈنلىرى نامازغا چىقىشتىن ئىلگىرى تاتلىق بىر نهرسه 

لېكىن، ئۈچ دانه، بهش . خۇرما يېيىش ئهڭ ياخشىدۇر. يېيىش سۈننهتتۇر

س رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بۇ ھهقته ئهنه. دانىگه ئوخشاش تاق بولۇشى الزىمدۇر

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم روزا ھېيت كۈنى ھهتتا تاق قىلىپ : مۇنداق دەيدۇ

  )8.(بىر نهچچه تال خۇرما يىۋالمىغۇچه نامازغا چىقمايتتى

ئۇ كۈندە يۇيۇنۇش، مىسۋاك قىلىش، خوش بوي نهرسه قوللۇنۇش، 

ئېيتقاچ چىرايلىق كىيىم كېيىش، نامازغا كهلگىچه يولدا ئىچىدە تهكبىر 

كېلىش، ئۈستۈدىكى پىتىر سهدىقىسىنى ئادا قىلىش ۋە خۇش چىراي 

  . بولۇش سۈننهتتۇر

: بۇ ھهقته ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ

  ) 9.(پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ھېيت كۈنى قىزىل تون كىيهتتى

يت پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئىككى ھې: ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

  )10.(كۈنلىرى ئهڭ چىرايلىق كىيىملىرىنى كىيهتتى، دېدى

نامازغا ماڭغان ئادەم ھېيت نامىزى ئوقۇلىدىغان يهرگه يېتىپ 

   . كهلگهنگه قهدەر يولدا تهكبىر ئېيتىپ ماڭىدۇ

ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ئىككى ھېيت كۈنلىرى تاكى ناماز 

تهكبىرلهرنى ئاۋازلىق قىلىپ ) دايول(ئوقۇيدىغان يهرگه كهلگهنگه قهدەر 

ئېيتىپ كېلىدىغانلىقى ۋە ئۇ يهرگه كهلگهندىن كېيىنمۇ تاكى ئىمام 

  )11.(كهلگهنگه قهدەر تهكبىر ئېيتىپ تۇرىدىغانلىقى رىۋايهت قىلىنغان

ال . ئهلالھۇ ئهكبهر. ئهلالھۇ ئهكبهر: تهكبىرنىڭ شهكلى مۇنداقتۇر

  . ۋە لىلالھىل ھهمدۇ. هلالھۇ ئهكبهرئ. ۋەلالھۇ ئهكبهر. ئىالھه ئىلاللالھۇ
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دەپ بولغاندىن كېيىن بىر " ئهلالھۇ ئهكبهر"يهنى ئىككى قېتىم 

دەپ دېيىلىدۇ ئاندىن يهنه ئىككى قېتىم " ال ئىالھه ئىلاللالھۇ"قېتىم 

دەپ " ۋە لىلالھىل ھهمدۇ"ئهڭ ئاخىردا . دەپ دېيىلىدۇ" ئهلالھۇ ئهكبهر"

شۇنداق .  قىلىپ ئېيتىش ۋاجىپتۇربۇ تهكبىرنى ئاۋازلىق. دېيىلىدۇ

ئهمما ئايال كىشى تهكبىرنى ئىچىدە . قىلىشنى سۈننهت دېگهن قاراشمۇ بار

  . ئېيتىدۇ

تهكبىرنى بۇ شهكىلدە ئېيتىش ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن 

  .رىۋايهت قىلىنغاندۇر

ھېيت نامىزىنى ئوقۇشتىن ئىلگىرى ۋە ئۇنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن 

بۇ ھهقته ئىبنى . ئۆيگه قايتىپ كهلگهنگه قهدەر نهپله ناماز ئوقۇلمايدۇتاكى 

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم رۇزى : ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېدى

ھېيت كۈنى ناماز ئوقۇيدىغان يهرگه چىقىپ ئىككى رەكهت ناماز ئوقۇپ 

بۇ ئىككى رەكهت نامازدىن ئىلگىرى ۋە يا ئۇنڭدىن كېيىن . بهردى

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بىلهن بىلله بىاللمۇ . ېچقانداق ناماز ئوقۇمىدىھ

  )12.(بار ئىدى

روزا ھېيت كۈنى نامازغا بارغان ئادەم نامازغا بېرىشتا باشقا يول بىلهن، 

بۇ ھهقته جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق . كېلىشته باشقا يول ماڭىدۇ

 كۈنىدە يولنى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم روزا ھېيت: دېگهن

يهنى نامازغا بېرىشتا باشقا يول بىلهن كېلىشته باشقا ) 13.(ئالماشتۇراتتى

  . يول بىلهن ماڭاتتى

 ============================================  
  . بۇ ھهدىسنى ئىمام بۇخارىي رىۋايهت قىلدى]) 1([
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  . بۇ ھهدىسنى ئىمام بۇخارىي رىۋايهت قىلدى]) 2([

  . دىسنى ئىمام بۇخارىي رىۋايهت قىلدىبۇ ھه]) 3([

بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد، ئهبۇداۋۇد ۋە تهھاۋىي قاتارلىقالر رىۋايهت ]) 4([

  . ھهدىسنىڭ سۆزى تهھاۋىينىڭدۇر. قىلدى

  . بۇ ئهسهرنى ئىمام بۇخارىي رىۋايهت قىلدى]) 5([

  . بۇ ھهدىسنى نهسائىي رىۋايهت قىلدى]) 6([

  . بۇخارىي رىۋايهت قىلدىبۇ ھهدىسنى ئىمام ]) 7([

  . بۇ ھهدىسنى ئىمام بۇخارىي رىۋايهت قىلدى]) 8([

  . بۇ ھهدىسنى تهبراني رىۋايهت قىلدى]) 9([

  . بۇ ھهدىسنى بهيههقىي رىۋايهت قىلدى]) 10([

  . بۇ ئهسهرنى دارى قۇتنىي ۋە بهيههقىي رىۋايهت قىلدى]) 11([

  . دىبۇ ھهدىسنى ئىمام بۇخارىي رىۋايهت قىل]) 12([

  . بۇ ھهدىسنى ئىمام بۇخارىي رىۋايهت قىلدى]) 13([

   

   

  


